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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2016 o vytvoření podmínek na trhu práce 
příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2016 o uplatňování směrnice o rovném 
zacházení v zaměstnání2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2017 o potřebě vypracovat strategii 
Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto 
rozdílu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2017 o pracovních podmínkách a nejistém 
zaměstnání4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. října 2017 o posílení hospodářského postavení žen 
v soukromém a veřejném sektoru v EU5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o potírání sexuálního obtěžování 
a zneužívání v EU6,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. dubna 2017 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení 
směrnice Rady 2010/18/EU (COM(2017)0253), který předložila Evropská komise,

1. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že ačkoliv ženy tvoří v EU většinu absolventů 
studia žurnalistiky a mediálních studií ve výši 68 %7, jsou ve sdělovacích prostředcích 
stále nedostatečně zastoupeny, zvláště na rozhodovací a vedoucí úrovni; konstatuje, že 
na všech řídících úrovních představují ženy v průměru 32 % vedoucích pracovníků na 
rozhodovacích pozicích, přičemž zastoupení žen na nejvyšší strategické úrovni ve 
funkci výkonných ředitelů apod. je ještě nižší a činí 16 %; konstatuje dále, že na nízké 
úrovni je rovněž členství žen ve správních radách a činí 25 %8; konstatuje, že toto 
nedostatečné zastoupení přispívá v EU k negativnímu a stereotypnímu zobrazování žen 
v médiích;

2. domnívá se, že tyto stereotypy mohou vést k negativnímu sociálnímu prostředí pro ženy 
a mohou přispívat k diskriminaci na základě pohlaví na pracovišti; připomíná důležitost 

                                               
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0338.
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0360.
3 Přijaté texty, P8_TA(2017)0260.
4 Přijaté texty, P8_TA(2017)0290.
5 Přijaté texty, P8_TA(2017)0364.
6 Přijaté texty, P8_TA(2017)0417.
7 Podpora rovnosti žen a mužů v procesu rozhodování v mediálních organizacích, zpráva Evropského institutu 
pro rovnost žen a mužů, 2013, s. 17.
8 Podpora rovnosti žen a mužů v procesu rozhodování v mediálních organizacích, zpráva Evropského institutu 
pro rovnost žen a mužů, 2013, s. 29–33.



PE613.389v02-00 4/9 AD\1143592CS.docx

CS

pozitivního sociálního prostředí, které pracovníkům pomáhá zvládat vysokou intenzitu 
práce;

3. zdůrazňuje, že je důležité zajistit rovné příležitostí pro muže i ženy, aby byl odměňován 
talent bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, náboženské vyznání, zdravotní postižení, 
zdravotní stav nebo ekonomické postavení;

4. vyzývá Komisi, členské státy a sociální partnery, aby prosazovali rovnost žen a mužů 
v mediálních organizacích, zastupitelských orgánech a vzdělávacích institucích, 
zejména v jejich radách, a aby bedlivě sledovali dosažený pokrok a přijímali návazná 
opatření;

5. domnívá se, že by pro všechny pracovníky médií mohlo být přínosem, dojde-li ke 
všeobecnému zlepšení pracovních podmínek žen; domnívá se však, že toto zlepšení 
není dostačující a že nerovnost přetrvává; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy 
a Komise prosazovaly a zajišťovaly zásadu stejné odměny v souladu s článkem 157 
SFEU, mimo jiné bojem proti rozdílům v odměňování a v důchodech žen a mužů, 
omezením nejisté práce1, zajištěním místně i cenově dostupné kvalitní péče o děti 
a lepší politiky sladění pracovního a soukromého života a zajištěním práv na kolektivní 
vyjednávání; vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti nejistému zaměstnání, 
včetně nehlášené práce a falešné samostatně výdělečné činnosti, a zajistily tak, že 
všechny typy pracovních smluv budou poskytovat důstojné pracovní podmínky 
a sociální ochranu s řádně pokrytým sociálním zabezpečením v souladu s agendou MOP 
na podporu důstojné práce, článkem 9 Smlouvy o fungování EU, Listinou základních 
práv EU a Evropskou sociální chartou;

6. domnívá se, že genderové stereotypy šířené médii přispívají k segregaci na trhu práce; 
odsuzuje zobrazování žen způsobem, který snižuje jejich lidskou důstojnost, například 
zobrazování žen jako sexuálních objektů ve vysílání a v reklamě; zdůrazňuje, že 
ekonomické argumenty nelze používat jako omluvu při udržování genderových 
stereotypů v mediálním obsahu; poukazuje na skutečnost, že často mnohem méně žen 
než mužů pokrývá v médiích nejvýznamnější témata z politiky a ekonomiky; konstatuje 
dále, že je nepřijatelné, aby věk a atraktivnost vzhledu byly těmi nejdůležitějšími 
faktory určujícími to, zda se konkrétní moderátorka objeví na obrazovce, či nikoli;

7. bere na vědomí dlouhou tradici externích i stálých zaměstnanců, která v odvětví médií 
existuje; konstatuje, že pokračující digitalizace tohoto odvětví vedla k poklesu 
tradičního oběhu a příjmů z reklamy, což má vliv na typ pracovních smluv 
poskytovaných v tomto odvětví;

8. doporučuje mediálním organizacím, aby respektovaly právo žen i mužů rovnocenně 
využívat rodičovské dovolené; vybízí zvláště muže, aby využívali otcovské dovolené;

9. domnívá se, že za účelem nastolení rovnosti žen a mužů v médiích na všech úrovních, 
zejména na úrovních rozhodovacích, je nutné zavést organizační kulturu zaměřenou na 
zaměstnance, tým vyššího managementu vnímavý k otázkám rovnosti žen a mužů, 
transparentnost systémů odměňování, genderově neutrální hodnocení a klasifikaci 
práce, transparentnost v postupech povyšování a náboru pracovníků a účinná opatření 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání.
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k odstranění sexuálního obtěžování; vyzývá Komisi, aby dále monitorovala řádné 
uplatňování a vymáhání směrnice 2006/54, v níž u případů diskriminace na základě 
pohlaví došlo k obrácení důkazního břemene;

10. bere na vědomí nedávnou studii Evropského parlamentu zdůrazňující rostoucí nejistotu 
všech forem práce; uznává vyšší riziko nejistoty u atypických forem práce, jako jsou 
úvazky na dobu určitou, agenturní práce, externí práce a dočasné zaměstnání v odvětví 
médií; upozorňuje dále na to, že na celém trhu práce jsou ženy nadměrně zastoupeny 
v mnoha atypických formách práce1; konstatuje, že rostoucí tlak na udržení ekonomické 
životaschopnosti v odvětví médií v důsledku pokračující digitalizace má dopad na typ 
pracovních smluv v tomto odvětví a že se tento trend pravděpodobně ještě zhorší; 
konstatuje dále, že ženy s těmito typy smluv mohou být zranitelnější vůči obtěžování na 
pracovišti, a to kvůli relativně jednoduchému propuštění z organizace;

11. konstatuje s odkazem na připravovanou zprávu nadace Eurofound o transparentnosti 
mezd v Evropě a zkušenostech průkopníků se zprávami a audity týkajícími se 
odměňování žen a mužů, že pouze třetina členských států zavedla alespoň některá 
opatření týkající se transparentnosti odměňování žen a mužů v souladu s doporučením 
Evropské komise (C(2014) 1405 final) a že některé členské státy teprve v nedávné době 
změnily své právní předpisy nebo měly vypracovány podrobné plány, zatímco více než 
polovina členských států dosud neprovedla žádné ze čtyř opatření týkajících se 
transparentnosti v odměňování;

12. zdůrazňuje úlohu médií coby hybatelů změn ve společnosti a jejich vliv na vytváření 
veřejného mínění a vyzývá členské státy, aby ve veřejnoprávních médiích podporovaly 
obsah respektující rovnost žen a mužů; vybízí veřejná i soukromá média, aby hledisko 
rovnosti žen a mužů začleňovala do svého veškerého obsahu a aby používala 
nesexistický jazyk; vybízí vysílací organizace, aby přijaly plán pro rovnost žen a mužů, 
a to jak pro své vnitřní struktury, tak pro výrobu obsahu;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly akční programy, které zajistí zapojení žen do 
navrhování a provádění účinných a účelných politik a programů zohledňujících rovnost 
žen a mužů v rámci mediálních organizací;

14. opakuje výzvu Evropského parlamentu adresovanou Komisi a Radě k urychlenému 
přijetí a provádění směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech, která zavádí 
systém kvót ve veřejných i soukromých mediálních organizacích kotovaných na burze, 
s cílem zajistit rovné zastoupení žen na rozhodovací úrovni; připomíná, Komisi že je 
její povinností podniknout veškeré kroky, které by mohly pomoci prolomit patovou 
situaci v Radě, pokud jde o přijetí směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech;

15. bere na vědomí zejména znepokojivou míru obtěžování novinářek; konstatuje, že podle 
nedávné studie nadace International Women´s Media Foundation a institutu 
International News Safety Institute z roku 20132 zažilo na mezinárodní úrovni 
64,8 % žen pracujících v médiích ponižování, výhrůžky nebo zneužívání v souvislosti 
se svou prací a 31,7 % z nich uvedlo, že k největšímu ponižování a zneužívání dochází 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf.
2 https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2014/03/Violence-and-Harassment-against-Women-in-the-News-
Media.pdf
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na pracovišti ze strany muže ve funkci vedoucího, orgánu dohledu nebo 
spolupracovníka; vyzývá mediální organizace, aby tam, kde dosud neexistují, zřídily 
interní orgány, které by obětem obtěžování pomáhaly po celou dobu procesu 
oznamování; vyzývá dále tyto organizace, aby zajistily jasnou a specifickou vnitřní 
politiku, včetně postupu pro oznamování („whistleblowing“), která by se konkrétně 
zaměřovala na potírání kultury na pracovišti umožňující pěstovat diskriminaci 
a obtěžování na základě pohlaví; vítá iniciativy, jako je hnutí #MeToo, které upozornily 
na rozsah sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách; vyjadřuje důraznou 
podporu všem ženám a dívkám, které se do této kampaně zapojily, včetně těch, které 
veřejně odsoudily pachatele;

16. vyzývá členské státy, aby vypracovaly programy s cílem zlepšit dovednosti žen 
v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky, které jsou důležité pro 
profese v odvětví médií s techničtějším zaměřením, jako jsou zvukoví a audiovizuální 
techničtí pracovníci; zdůrazňuje význam odborného vzdělávání a přípravy pro rozšíření 
škály možností pro výběr profesní dráhy a pro seznámení žen a mužů s netradičními 
možnostmi výběru povolání s cílem překonat horizontální a vertikální vyloučení;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly ženské organizace, které se angažují 
v prosazování rovnosti žen a mužů v médiích, včetně organizací podporujících ženy 
a dívky, jež se staly oběťmi násilí na základě pohlaví, vícenásobné diskriminace nebo 
sexuálního obtěžování; 

18. uznává, že zvýšení podílu žen ve vedoucích funkcích v odvětví médií je důležitým 
krokem, a vyzývá mediální organizace, aby za tímto účelem zavedly opatření zahrnující 
se osvědčené postupy; vybízí tyto organizace, aby aktivně zvážily opatření, jako jsou ta, 
která zavedli provozovatelé veřejného vysílání v severských zemích1, a aby posílily svá 
vnitřní opatření, jako jsou kodexy chování, audity v oblasti rovnosti žen a mužů, plány 
v oblasti rovnosti žen a mužů, mechanismy podávání zpráv a školení o obtěžování 
a genderových stereotypech i školení a poradenství a vzorové programy pro kolegyně, 
které podle Eurofondu získají školení hrazené zaměstnavatelem méně pravděpodobně 
než jejich mužští kolegové v odvětví sdělovacích prostředků; navrhuje, aby se tato 
opatření posílila monitorovacími mechanismy při stanovení jasných a reálných 
každoročních cílů; je přesvědčen, že by takováto opatření mohla přispět k vyššímu 
podílu žen na strategických rozhodovacích pozicích;

19. oceňuje pozitivní úlohu odborových svazů pracovníků v médiích a profesních sdružení, 
které rovnost žen a mužů účinněji prosazují ve svých vnitřních strukturách, než je tomu 
na pracovišti; domnívá se, že by tato profesní sdružení měla hrát klíčovou úlohu při 
vytváření strategií pro zajištění rovnosti žen a mužů; připomíná také proaktivní úlohu, 
již mohou hrát vnitrostátní orgány pro rovnost pohlaví a vnitrostátní regulační orgány 
v oblasti médií při sledování a řešení nerovnosti mezi ženami a muži v tomto odvětví;

20. uznává, že ženy nelze považovat za jednu homogenní skupinu, přesto však ženy 
různého etnického původu, náboženského vyznání, genderové identity nebo sexuální 
orientace a ženy se zdravotním postižením čelí specifickým genderovým překážkám 
a zdrojům stresu na pracovišti, včetně obtěžování, vyloučení, diskriminace nebo 

                                               
1 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Gender_Media/Making_Change/1-
12_makingchange_lr.pdf
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genderových stereotypů;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily úplné provedení stávajících 
příslušných evropských právních předpisů týkajících se rovného zacházení v zaměstnání 
a zákazu diskriminace; vyjadřuje politování nad tím, že pouze několik členských států 
systematicky zajišťuje, aby všechny platné právní předpisy byly v souladu se zásadou 
rovného zacházení1;

22. vyzývá členské státy, aby rozvíjely, financovaly a podporovaly politiku školení na 
pracovišti zaměřeného na boj proti obtěžování a na rovnost a rozmanitost, včetně 
používání nediskriminačního jazyka a vyhýbání se genderovým stereotypům ve 
sdělovacích prostředcích s cílem potírat obtěžování na pracovišti; zdůrazňuje, že je 
třeba věnovat zvláštní pozornost školením o tom, jak média informují o případech násilí 
páchaného na ženách;

23. trvá na tom, že je důležité zajistit, aby ženy mohly sladit svůj pracovní a soukromý 
život, zejména s ohledem na nepravidelnou pracovní dobu v odvětví médií; bere na 
vědomí nedávnou studii nadace Eurofound2 obsahující informace mediálních 
pracovníků v odvětví tiskařských a vydavatelských služeb o vysoké míře nerovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem, přičemž největší nerovnováha byla hlášena na 
malých a středních pracovištích v odvětví médií a komunikací; vítá proto návrh Komise 
týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jako reakci na opakované 
výzvy Evropského parlamentu a trvá na tom, aby výsledkem interinstitucionálních 
jednání byl účinný právní předpis; konstatuje, že k odstranění nerovností mezi ženami 
a muži napomůže rovné sdílení odpovědnosti, nákladů a péče;

24. vyzývá vlády členských států, aby podporovaly opatření, která brání diskriminaci mezi 
muži a ženami ve společnostech, jimž jsou udělovány veřejné koncese; bere na vědomí 
pozitivní úlohu výborů žen na pracovištích a pracovníků odpovědných za rovnost žen 
a mužů; domnívá se, že by tyto organizace měly při přijímání vhodných opatření 
k dosažení rovnováhy mezi muži a ženami v rámci mediálních organizací i nadále 
pracovat společně se zaměstnavateli;

25. vyjadřuje politování nad nedostatkem zpráv o všech formách diskriminace na pracovišti 
a zdůrazňuje, že kvůli nedostatku objektivních údajů se diskriminace obtížněji 
prokazuje; vyzývá Komisi a členské státy, aby sledovaly ukazatele vyvinuté Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) a aby ve spolupráci se sociálními partnery, 
vnitrostátními orgány pro rovné zacházení a vnitrostátními soudy pečlivě 
a systematicky shromažďovaly údaje o rovnosti v mezích působnosti směrnice 
o rovnosti v zaměstnání; doporučuje dále, aby orgány na vnitrostátní, regionální
a místní úrovni, donucovací orgány, včetně inspektorů práce, vnitrostátní orgány pro 
rovné zacházení a organizace občanské společnosti intenzivněji sledovaly případy 
diskriminace a diskriminační praktiky, v nichž se prolínají genderové a další důvody.

                                               
1 viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o uplatňování směrnice o rovném zacházení 
v zaměstnání.
2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/information-sheet/2014/working-conditions/media-and-
communications-working-conditions-and-job-quality.
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